
i-vac 30UR®

Den mest
fleksibel av  
sitt slag



Klar til en smidig 
opplevelse

Støvsuging på et annet nivå. Årevis med  

innovasjon og utvikling har  

perfeksjonert i-vac-serien, og 30UR-serien  

er resultatet av tilbakemeldinger  

fra rengjøringsbransjen. Det ergonomiske  

håndtaket, inspeksjonsdøren for blokkeringer,  

myke baktrinser med kulelager,  

utstyrstaggen og Whizzo-indikatoren  

gjør dette til en komplett maskin.



Nøkkel- 
funksjoner

Whizzo

Patentert Whizzo-indikator:  
Den utløser en kraftig, høy tone når 
sekken er full eller støvsugeren er 
tilstoppet. Den forsyner dessuten  

motoren med kjølende luft for  
å unngå høye temperaturer.

Flat operasjon

i-vac 30UR kan operere  
helt flatt, så du kan nå  

alle de vanskelige stedene som 
under møbler, skrivebord og utstyr 

og alle andre hindringer.

Enkel reparasjon og utskifting

Koble raskt øvre del av enheten fra 
motordekket for enkel reparasjon 
og utskifting. For å gjøre livet ditt 
enklere har vi lagt til en avtakbar 

strømledning. Ingen teknisk  
støtte nødvendig.

Nå høye steder

Teleskophåndtak gjør det enkelt å 
nå høye områder og gjør at du kan 
bruke maskinen på en ergonomisk 

riktig måte.



i-vac 30UR®

Den mest
fleksibel av  
sitt slag

Tekniske spesifikasjoner 
 

Produktvekt 8,3 kg

Enhetsstørrelse (l x b x h)  34 x 31 x 70 cm

Slangelengde 220 cm  

Kabellengde  1200 cm

Kapasitet 6 l

Verktøydiameter    35 mm

Spenning  110 V, 115 V, 230 V, 240 V 

Motoreffekt  900 W

Børstehastighet 3000 o/m

Rengjøringsbane 30 cm

Støynivå 69 dBA

Vannheis/sug 2000 mm

Luftgjennomstrømming 32 l/sek

Bruksområde Inne, tørt

Avtakbar ledning Ja

Maskinmateriale ABS/PC

Filtreringen på denne maskinen kan oppgraderes fra standard til HEPA eller ULPA.  
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Be om tilgjengelige alternativer. Tilgjengelig som varemerke for kundene våre  
i partier på 20 og 100. Tilpass maskinene med eget navn og  
logo for å eksponere firma-/bransjemerkevaren.
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